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 Zoals gewijzigd en in werking getreden op 1 januari 2004 

 (nadruk verboden) 

 



  

 

1. ALGEMEEN 
A. Op een Contract, afgesloten op basis van deze algemene voorwaarden voor de melassehandel, zijn, 

behoudens het gemene recht, uitsluitend deze algemene voorwaarden toepasselijk.  
 
B. 1)  Op deze algemene voorwaarden voor de melassehandel is Nederlands recht van toepassing. 

2) Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende 
zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. 

 

C. Onder “Het Comité” wordt verstaan Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren te 

Rotterdam 

 
D. Iedere zaak, afgesloten op de algemene voorwaarden voor de melassehandel van de Koninklijke 

Vereniging Het Comité van Graanhandelaren moet uiterlijk de volgende dag vóór 18.00 uur door 
Verkoper worden bevestigd door verzending van een koopbrief, waarin vermeld wordt, dat de zaak op 
genoemde voorwaarden is geschied. 

 
E. Verkoper heeft het recht van Koper een schriftelijke akkoordverklaring met de inhoud van de koopbrief te 

verlangen. 
 

F. Indien op de inhoud van de koopbrief 3 dagen na ontvangst geen aanmerking is gemaakt, zal deze worden 
beschouwd als te zijn goedgekeurd. 

 
G. Mededelingen in de zin van deze voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden. Onder “schriftelijk” 

wordt verstaan berichtgeving per telex, brief, fax, e-mail alsmede elk ander schriftelijk 
communicatiemiddel, waarbij altijd geldt dat indien de ontvangst wordt betwist, de bewijslast van de 
verzending bij de verzender ligt, die in geval van een geschil zal moeten aantonen, naar tevredenheid van 
(appèl)arbiters, dat verzending aan de geadresseerde daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

 
H. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt van dagen, zijn dit normale werkdagen, daaronder niet 

begrepen zaterdagen, zondagen en door Het Comité vastgestelde niet-werkdagen. 
 

2. HOEVEELHEID EN KWALITEIT 

Als vermeld in de koopbrief. 

 

3. LEVERING 
A. Iedere levering geldt als afzonderlijk contract. Niet nakoming van een levering laat het contract voor wat 

betreft andere leveringen onverlet, evenals andere contracten tussen dezelfde partijen. 
 

B. Levering geschiedt: 1. bij kopen ex tank of vrachtvrij, zodra en ter plaatse waar de melasse uit de 
   tank in het vervoermiddel gepompt is. 

2. bij kopen franko, ter plaatse van bestemming  zodra de melasse de aansluiting 
met de installatie van Koper is gepasseerd. 

 
C. De levering geschiedt op Kopers afroep met minimum 5 dagen pré-advies bij scheepslevering en 

minimum 2 dagen pré-advies bij autolevering. 
 
D. Indien Koper in een bepaalde contractperiode minder afneemt dan is overeen-gekomen, zal Verkoper 

Koper een termijn van 5 dagen aanbieden om alsnog tot afname over te gaan zonder dat hieraan extra 
kosten zijn verbonden. Indien Koper afgeroepen goederen niet afneemt danwel binnen voormelde termijn 
niet alsnog tot afname is overgegaan zal hij van rechtswege in gebreke zijn. 

 
E. Verkoper is verplicht goederen te leveren welke voldoen aan de in de geldende koopbrief gestelde eisen. 

Ingeval van een afwijking vastgesteld volgens artikel 9 heeft Koper uitsluitend recht op een schade-
vergoeding volgens het bepaalde in dat artikel. 

 

4. PRIJS 
A. De in de koopbrief vermelde prijs is, tenzij anders is overeengekomen, op basis netto ingeladen gewicht of 

Verkopers keuze tussenijk/weging bij deellevering. De prijs is inclusief het invoerrecht als vermeld in het 
gemeenschappelijk douanetarief en exclusief omzetbelasting. 

 

B. Verkoper is verplicht Koper op diens verzoek het betreffende weeg- of ijkcertificaat over te leggen. 

 

5. BETALING 
De betaling zal, indien niet anders daaromtrent in de koopbrief is bepaald, geschieden binnen 8 kalenderdagen na 
factuurdatum, waarna Koper van rechtswege in gebreke zal zijn en de wettelijke interest over de koopsom 
verschuldigd is. 
 

 



  

 

6. IN GEBREKE ZIJN KOPER 
Indien Koper in gebreke blijft of vaststaat dat hij in gebreke zal komen met de betaling van de koopprijs of de 
afname van de goederen, zal verkoper steeds gerechtigd zijn: 

 
A. de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan en aan deze interest overeenkomstig het REFI 

tarief over de contractprijs van de niet afgenomen goederen in rekening te brengen; 
 

B. verdere leveringen op te schorten totdat Koper aan zijn verplichtingen heeft voldaan; 

 
C. mits hij Koper daarvan tenminste 3 dagen tevoren kennis geeft, het contract éénzijdig te ontbinden en van 

Koper schadevergoeding te vorderen. 
 

7. IN GEBREKE ZIJN VERKOPER 
A. Indien en voorzover Verkoper in gebreke is of vaststaat dat hij in gebreke zal komen, zal Koper geen 

nakoming kunnen vorderen maar uitsluitend gerechtigd zijn, behoudens het in artikel 8 bepaalde, het 
contract éénzijdig te ontbinden en van Verkoper schadevergoeding te vorderen. 

 
B. Deze schadevergoeding zal uitsluitend bestaan in het nadelig verschil tussen de contractprijs en de 

dagwaarde op de eerste werkdag na die waarop Verkoper in gebreke is gekomen, vermeerderd met 
mogelijke door Koper vergeefs gemaakte vervoerskosten. 
Arbiters zijn bevoegd op verzoek van één der partijen de waarde van de goederen op voormelde dag op 
een ander bedrag te bepalen. Artikel 14 van deze voorwaarden is hierbij van toepassing. 

 

8. BEMONSTERING, ANALYSE EN VERGOEDINGEN 

Bemonstering en analyse bij afroep door Koper verlangd, worden uitgevoerd op kosten van ongelijk.  

 
De daarvoor benodigde 3 monsters worden daartoe door of vanwege Koper en Verkoper vóór of bij de aflevering 
gemeenschappelijk genomen en verzegeld, welke monsters van 1 tot en met 3 worden genummerd. 
 
Van deze monsters krijgt Koper de even en verkoper de oneven genummerde. Koper zendt vervolgens, op straffe 
van verval van recht, binnen 6 dagen na de verzegeling het monster no. 2 ter analyse aan LabCo b.v., Europoort 
(Rt.). 

 
Zodra hij het analyserapport heeft ontvangen, zendt Koper binnen 10 dagen een exemplaar ervan aan Verkoper. 
Ingeval Verkoper of Koper heranalyse wenst, deelt zij dit schriftelijk binnen 10 dagen aan zijn wederpartij mede, 
in welk geval Verkoper verplicht is binnen 6 dagen na deze mededeling het monster no. 1 ter analyse te zenden 
aan de Verenigde Laboratoria Drs. W.H. Nagel te Amsterdam en gelijktijdig Koper schriftelijk van deze 
verzending in kennis te stellen. 

 
De uitslag van de heranalyse moet binnen 10 dagen door Verkoper aan de Koper worden medegedeeld door haar 
een exemplaar van het heranalyserapport te doen toekomen. 
Wanneer het verschil tussen de resultaten van Kopers analyse en Verkopers heranalyse 1 procentpunt of minder 
dan 1 procentpunt bedraagt, geldt het gemiddelde van beide resultaten. 
 
Wanneer het verschil tussen de resultaten van de analyse en de heranalyse meer dan 1 procentpunt is, wordt op 
verzoek van één der partijen het nog overgebleven monster no. 3 binnen 10 dagen door verkoper ter 
scheidsanalyse toegezonden aan de Eurofins Scientific te Londen. In dit geval wordt afgerekend op basis van het 
gemiddelde van de scheidsanalyse en de dichtst daarbij liggende van de vorige 2 analyses. 
Analysemethoden: 

 
Voor suikers: totaal suiker, uitgedrukt als sacharose, volgens de methode Luff-Schoorl met gebruikmaking van 

een recent gestandaardiseerd reagens t.o.v. zuivere sacharose na inversie. 
Voor vocht:  65˚C in vacuo overigens volgens het E.E.G.-voorschrift. 

 
De kosten van de analyse en de eventuele heranalyses zijn  
a. voor rekening van Koper wanneer geen vergoeding verschuldigd is;  
b. voor rekening van Verkoper wanneer wel een vergoeding verschuldigd is. 

 
Indien het vochtpercentage hoger is of het suikerpercentage lager is dan overeengekomen, zullen Verkopers 
uitsluitend een schadevergoeding betalen over de hoogste van de afwijkingen in procentpunten. Deze 
vergoeding bedraagt 1 procent van de contractprijs per procentpunt afwijking. Delen van procentpunten in 
verhouding.  

 

9. ONGEWENSTE STOFFEN EN PRODUCTEN 
A. Indien de goederen de ter plaatse van levering geldende wettelijk gestelde maximum gehalten aan 

ongewenste stoffen en producten overschrijdt, is de Koper gerechtigd het goed te weigeren en, voorzover 
het reeds ontvangen was, weer ter beschikking van de Verkoper te stellen, mits de partij nog 
identificeerbaar is. De Verkoper is verplicht de door de Koper  tevergeefs gemaakte kosten te vergoeden. 

 



  

B. De constatering dat het goed de in lid 1 genoemde maximum gehalten aan ongewenste stoffen en 
producten overschrijdt, dient het gevolg te zijn van analyseresultaten van door Koper en Verkoper 
gezamenlijk volgens artikel 8 genomen en geanalyseerde monsters, met dien verstande dat de hoogst 
bindende analyse-uitslag prevaleert.  

 
C. Na weigering is de Verkoper eenmaal gerechtigd binnen 5 dagen een vervangende levering te verrichten. 

Indien de aangeboden goederen wederom de in lid 1 bedoelde maximum gehalten overschrijden, is de 
Koper wederom gerechtigd de goederen te weigeren conform het in lid 1 gestelde. In dat geval is de 
Verkoper gehouden af te rekenen op dagwaarde van de dag van tweede weigering indien deze hoger is 
dan de contractprijs en dient hij de Koper tevergeefs gemaakte kosten te vergoeden. 

 

10. OVERMACHT 
A. Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene buitengewone omstandigheid, welke een contractpartij 

niet heeft kunnen voorkomen of afwenden en welke niet voor rekening en risico van die partij komt, 
indien zij is ontstaan na afsluiting van de overeenkomst en de desbetreffende contractpartij als gevolg 
daarvan niet in staat is haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk na te komen. 

 
B. Indien overmacht levering van het goed binnen de contractuele leveringsperiode onmogelijk maakt 

(eventueel ter beoordeling van arbiters) zal deze periode op verzoek van de meest gerede partij worden 
verlengd met de tijd waarin de overmacht voortduurt met een maximum van 60 dagen. 
Wanneer levering binnen de verlengde periode niet mogelijk is, zal het contract voor wat betreft die 
bewuste maandelijkse hoeveelheid als geannuleerd worden beschouwd. 

 
C. Indien de partij, die zich op het bepaalde in het vorige lid zou kunnen beroepen, daarvan niet binnen 7 

kalenderdagen na het ontstaan van deze overmachtsituatie de andere partij op de hoogte heeft gesteld 
onder opgave van redenen, verliest hij het recht zich op overmacht te beroepen. 

 
D. Indien door overmacht een maandelijks te leveren hoeveelheid van het contract geannuleerd wordt, zal 

geen der partijen enige schadevergoeding kunnen vorderen. 
 

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

Zolang de koopprijs niet volledig is betaald, blijft de eigendom van de goederen aan de Verkoper voorbehouden. 

 

12 INSOLVENTIE 
Indien één van de partijen, alvorens dit contract geheel is afgewikkeld, zijn betalingen  staakt, surséance van 
betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, wordt het contract voor het nog niet geleverde 
deel ontbonden. De andere partij kan voor een voor hem nadelig verschil tussen contractprijs en dagwaarde op 
de eerste dag na die waarop de ene partij insolvent is geraakt, een schadevergoeding vorderen op basis van de 
dagwaarde vast te stellen door Het Comité. 

 

13. RECHTEN, HEFFINGEN e.d. 
Rechten, heffingen en belastingen op het goed drukkend, voorzover ingevoerd of verhoogd tussen de dag van 
verkoop en de dag van aflevering, zijn voor kopers rekening. Intrekkingen en/of verlagingen tussen bedoelde 
tijdstippen zijn ten gunste van koper. Het voorgaande is niet van toepassing op het invoerrecht als vermeld in het 
gemeenschappelijk douanetarief. 
 

14. ARBITRAGE 
Alle geschillen, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van een contract, afgesloten op deze 
voorwaarden, alsmede van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht 
overeenkomstig de Arbitrage Bepalingen van de Conditiën van de Nederlandse handel in Granen en 
Diervoergrondstoffen (CNGD) van Het Comité. 

 
Een geschil wordt ook dan geacht aanwezig te zijn, indien één der partijen een vordering van de wederpartij 
onbetaald laat zonder de juistheid van de vordering te betwisten. 
 
Arbitrage moet worden aangevraagd binnen drie maanden na de dag, waarop het geschil is ontstaan, maar uiterlijk 
binnen één jaar na de laatste dag van de leveringsperiode, op straffe van verval van recht. De bepaling lijdt 
uitzondering in buitengewone gevallen ter beoordeling van arbiters. 

 
15. Zelfs indien door of vanwege de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren een vertaling van 

deze Algemene Voorwaarden voor de Melassehandel wordt uitgegeven, is de Nederlandse tekst verbindend. 
 
16. De Algemene Voorwaarden voor de Melassehandel van de Koninklijke Vereniging Het  Comité van Graan-

handelaren zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam. 
 

 

 

 

 


